
DAFA-klämlistband
DAFA-klämlistband ingår i DAFA AirVent System och är idealiska för undertak och 
vindspärrar.

DAFA AirVent System®

DAFA-klämlistband är en dubbelsidig, starkt vidhäftande 

butyltejp som förstärkts med polyesterarmering. 

DAFA-klämlistband används som fastgörande förbindelse 

mellan undertaket och klämlisterna. När klämlisten monte-

ras tätar den runt skruvar och spikar.  

Fördelar 
• Hög temperaturbeständighet

• God formstabilitet

• Självvulkande

• Lösningsmedelsfritt

• Kräver inte användning av specialverktyg

DAFA-klämlistband kan användas på de flesta byggmaterial, 

metaller samt mjuka och hårda plaster.

Ytan ska vara ren, torr, fett- och dammfri. Om DAFA-kläm-

listband monteras på porösa underlag ska underlaget först 

behandlas med en primer. Användning av primer rekom-

menderas alltid.

Installation
• Förbered ytan

• Placera bandet på klämlisten

• Påför med ett lätt tryck 

• Avlägsna silikonskyddspappret

Förvaring 
Ska förvaras torrt och mörkt i en temperatur mellan +5 °C 

och +40 °C.

Kvaliteten och egenskaperna förblir oförändrade under en 

lång tid. Dock rekommenderas att materialet används inom 

12 månader.

Tekniska specifikationer

Färg Svart 

Vikt 1,4 g/cm3, ASTM D 1000

Mått 0,8 mm x 40 mm

Dragstyrka > 140 N/50 mm,  SS-EN 12311-1

Brottöjning > 15 %

Avflagningsvärde vid 90° > 85 N, ASTM D 6195

Monteringstemperatur +5 °C / +40 °C 

Temperaturbeständighet -40 °C / +130 °C

Brandklassificering E (SS-EN 11925 - 2; SS-EN 13501 - 1)

Brandbeständighet M1 (UNE 23727:1990 - UNE 23721:1990)

Butyl 

Butyl 

Polyesterarmering

Aftrækspapir

Färg/dim.
Innehåll per 
kart.

DAFA-nr EAN-nr 

Sort 40 mm 10 rl. á 20 m 620025389 5705636415857
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Garanti. 
Det  är valet av folie som avgör 

om DAFAs funktions och pro-
duktgaranti gäller i 15 eller 30 
år. Alle tilbehörsprodukter har 
samma garantiperiod som den 

valda folien. 
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